 










 



 
 
 

 

دليل اﻹرشاد اﻷكاديمي
مقدمة:
يمثل اﻹرشاد اﻷكاديمي واحدا من أهم وسائل مس اعدة الطال ب لﻺن دماج ف ي البيئ ة اﻷكاديمي ة وتحقي ق
أعلى معدﻻت النج اح ،كم ا يس اهم ف ي التأك د م ن مس يرة الطال ب العلمي ة م ن حي ث تطبي ق الخط ة الدراس ية
وكذلك فيما يتعلق بأداء الطالب وتحصيله العلمي في مختلف المستويات .كم ا يس اهم اﻹرش اد اﻷك اديمي ف ي
مساعدة الطالب عل ى اﻹنتق ال الت دريجي والمب رمج م ن بيئ ة التعل يم ف ي المراح ل الس ابقة لدراس ته الجامعي ة
إلى بيئة المرحلة الجامعية التي يعتمد فيها الطالب عل ى نفس ه ف ي إتخ اذ قرارات ه وتحدي د تخصص ه وتط وير
مس تواه العلم ي والس لوكي .ويس عى المرش د اﻷك اديمي لك ي يني ر للطال ب طريق ه اﻷك اديمي ويس اعده ف ي
تحصيله العلمي وتعريفه باللوائح والقوانين اﻷكاديمية وبالقواعد واﻹجراءات الت ي ت نظم س ير الدراس ة .كم ا
يق وم المرش د بمتابع ة إنج ازات الطال ب وت ذليل العقب ات الت ي ق د تواجه ه خ ﻼل فت رة الدراس ة ع ن طري ق
مناقشة مشاكله العلمية ،وإرشاده إلى أفضل الحلول لمواجهة تلك المشاكل.
تعريف اﻹرشاد اﻷكاديمي
ه و النش اط ال ذي يق وم ب ه المرش دون اﻷك اديميون بالمعه د لتعري ف الط ﻼب باﻷنظم ة والل وائح الدراس ية
ومساعدتهم في التقدم الدراسي والتغلب عل ى م ا يعترض هم م ن مش كﻼت وص عوبات إجتماعي ة أو نفس ية أو
صحية أو أكاديمية.

رؤية المعهد
يسعى المعهد العالي للهندسة و التكنولوجيا بدمياط الجديدة ،أن يكون متميزا بين المعاه د الهندس ية المن اظرة
على النطاق المحلي ،والعربي ،وأن يحصل على اﻹعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة واﻹعتماد.

رسالة المعهد
المعه د الع الي للهندس ة والتكنولوجي ا ب دمياط الجدي دة مؤسس ة تعليمي ة خدمي ة ف ي إط ار منظوم ة التعل يم
الهندس ي الخ اص بجمهوري ة مص ر العربي ة ،ﻹع داد أجي ال م ن المهندس ين الق ادرين عل ى اﻹب داع الهندس ي
والتكنول وجي ،وق ادرة عل ى مواكب ة التط ورات المتس ارعة ف ي التكنولوجي ا ،م ن خ ﻼل تهيئ ة بيئ ة مﻼئم ة
للتدريس والتعلم ،وتوظيف الموارد البشرية والمادية بالمعهد لتقديم خدماته للمجتمع المحلي.
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اﻷهداف اﻹستراتيجية للمعهد
 .١إعتبار أن الطالب هو المحور اﻷساسى للعملية التعليمية.
 .٢اﻹهتمام بالتعلم الذاتى.
 .٣اﻹهتم ام بالخ دمات واﻷنش طة الطﻼبي ة؛ اﻹجتماعي ة ،والثقافي ة والرياض ية والفني ة ،ورعاي ة المواه ب
وتنمية قدرات الطﻼب وإكسابهم المهارات المختلفة التى تؤهلهم لسوق العمل والقدرة على المنافسة.
 .٤الرعاي ة العلمي ة واﻹجتماعي ة ﻷعض اء هيئ ة الت دريس والهيئ ة المعاون ة وتنمي ة ق دراتهم الوظيفي ة م ن
خﻼل التدريب والتعليم المستمر .ودعم ما يقومون به من أبحاث ودراسات وأى أنشطة علمية.
 .٥رف ع الكف اءة الفني ة واﻹداري ة للع املين م ن غي ر أعض اء الهيئ ة اﻷكاديمي ة بالمعه د م ن خ ﻼل الت دريب
المستمر ورعايتهم إجتماعيا.
 .٦توظيف كافة الموارد البشرية والمادية لخدمة المجتمع ولدعم الموارد المالية للمعهد.
 .٧إعتبار أن المعايير التى حددتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واﻹعتم اد لك ل م ن مح ورى الق درة
المؤسسية والفاعلية التعليمية ه ى المرجعي ة اﻷساس ية الت ى ترتك ز عليه ا جمي ع اﻷنش طة والممارس ات
داخ ل المعه د .وأن إس تيفائها م ن أه م اﻷه داف والغاي ات الرئيس ية .وكم ا ه و وارد بأدل ة وإص دارات
الهيئة القومية لضمان ج ودة التعل يم واﻹعتم اد والت ى س توفرها إدارة المعه د عل ى الموق ع اﻹلكترون ي،
مع تيسير كافة السبل للتعرف عليها من خﻼل ورش العمل اﻹجرائية.
أهداف عملية اﻹرشاد اﻷكاديمي في المعهد
 .١تقديم المعلومات اﻷكاديمية للطﻼب وتعريفهم بنظم ولوائح الدراسة.
 .٢تشجيع ودعم المتفوقين والموهوبين ومساعدة المتعثرين في اﻹرتقاء وتحسين المستوى العلمي.
 .٣تنمية قدرات الطالب الذاتية في حل مشكﻼته وتصحيح مسيرته الدراسية.
 .٤تشجيع الطالب على ممارسة دور إيجابي في العملية التعليمية والمشاركة في اﻷنشطة الصيفية.
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آلية اﻹرشاد اﻷكاديمي
 .١يق وم ك ل قس م بتق ديم قائم ة بأس ماء أعض اء هيئ ة الت دريس وقائم ة بأس ماء أعض اء الهيئ ة المعاون ة وتك ون
اﻷفض لية لم ن ل ه خب رة أط ول ف ي عملي ة اﻹش راف اﻷك اديمي والحاص لين عل ى دورات تأهي ل ف ي مج ال
اﻹرشاد اﻷكاديمي إلى المنسق العام رئيس لجنة اﻹرشاد اﻷكاديمي.
 .٢يتولى المنسق العام مهمة توزيع الطﻼب على مجموعات )بحد أقصى  ٤٠طالب( لكل مجموعة.
 .٣يقوم المنسق العام بعمل جدول بتوزيع مجموع ات الط ﻼب عل ى المرش دين حس ب التخص ص م ع الح رص
عل ى إس تمرار المرش د اﻷك اديمي م ع نف س المجموع ة م ن الط ﻼب من ذ إلتح اقهم بالمعه د وحت ى تخ رجهم
وﻻي تم التغيي ر إﻻ ف ي الح اﻻت القهري ة وي تم إع ﻼن الج دول عل ى أعض اء هيئ ة الت دريس والهيئ ة المعاون ة
)المساعدون( والطﻼب.
 .٤يق وم ك ل مرش د أك اديمى ب اﻹطﻼع عل ى نت ائج ط ﻼب مجموعت ه وتقي يم موق ف ك ل م نهم ووض ع تص ور
لتدعيم المتفوق ومساندة المتعثر قبل لقائه مع الطلبة طبقا للجدول المعلن.
 .٥يق وم المنس ق الع ام بعق د لق اء ع ام م ع جمي ع الط ﻼب )خاص ة الط ﻼب الج دد( لت وعيتهم بعملي ة اﻹرش اد
اﻷكاديمي وأهميته.
 .٦يعلن المرشد اﻷكاديمى مواعيد وأماكن لقائه مع الطﻼب بواق ع  ٣-٢س اعات أس بوعيآ وي تم إع ﻼن ذل ك ف ي
لوحة اﻹعﻼنات وعلى الموقع اﻹلكتروني للمعهد.
 .٧يتم اﻹتفاق على عمل لقاء مجمع لكل طﻼب المجموعة مع المرشد اﻷكاديمى في منتص ف الفص ل الدراس ي
لمتابعة التطور الدراسي لكل منهم والوقوف على أي مشكﻼت صادفتهم.
 .٨في نهاية الفصل الدراسي )اثن اء اﻹمتحان ات اﻷخي رة للفص ل الدراس ي( تق وم وح دة ض مان الج ودة بالمعه د
بعمل إستبيان لرأى الطﻼب في أداء المرشد اﻷكاديمي كمتابعة لجودة العملية التعليمية بالمعهد.
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خطة التدريب لﻺرشاد اﻷكاديمي
لتفعي ل عملي ة اﻹرش اد اﻷك اديمي وتعظ يم الفائ دة المرج وة من ه ك ان م ن الض روري وض ع خط ة لتحقي ق تل ك
اﻷهداف كما يلي:
 .١يتم تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على مهام المرشد اﻷكاديمي عن طري ق عق د ورش عم ل
وحضور ندوات مع بعض المتخصصين في هذا المجال.
 .٢توعي ة الط ﻼب وتع ريفهم بنظ ام اﻹرش اد اﻷك اديمي وكيفي ة التواص ل م ع اﻷس اتذة المرش دين اﻷك اديميين
وعرض المشاكل عليهم ويتم ذلك بعمل ندوة تثقيفية لطﻼب المستوى اﻷول.
لجنة اﻹرشاد اﻷكاديمى
تش كل ف ى بداي ة الع ام الدراس ى لجن ة اﻹرش اد اﻷك اديمى برئاس ة عض و هيئ ة ت دريس )المنس ق الع ام(
وعضوية جميع أعضاء هيئة الت دريس بالمعه د كمرش دين أك اديميين وك ذلك أعض اء الهيئة المعاون ة لمس اعدة
المرشدين اﻷكاديميين فى أعمال اﻹرشاد اﻷكاديمى.
مهام لجنة اﻹرشاد اﻹكاديمى
 نشر ثقافة اﻹرشاد اﻷكاديمى وأهميته.
 اﻹشراف على تطبيق إجراءات وتعليمات اﻹرشاد اﻷكاديمى ومتابعة ذلك.
 توزيع الطﻼب على المرشدين اﻷكاديميين بالمعهد وإعﻼن ذلك فى جداول للطﻼب.
 تعريف الطﻼب بمرشديهم وبأهمية عملية اﻹرشاد.
 حث الطﻼب على مراجعة المرشد اﻷكاديمى خﻼل الساعات المكتبية المعلنة.
 تفويض بعض اﻷمور إل ى الس يد اﻻس تاذ ال دكتور /وكي ل المعه د لش ئون التعل يم والط ﻼب ،ورف ع اﻷم ر
لمجلس المعهد لﻺعتماد في اﻷمور التي ﻻيمكن البت فيها من قبل اللجنة والمرشد.
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مهام عمل رئيس لجنة اﻹرشاد في المعهد
 .١اﻹشراف على سير عملية اﻹرشاد اﻷك اديمي ف ي المعه د حي ث يق وم ك ل قس م بتق ديم قائم ة بأس ماء أعض اء
هيئة التدريس.
 .٢إستﻼم قائمة بأسماء الطﻼب الجدد من المعهد في بداية كل فصل دراسي.
 .٣تس ليم منس قي اﻹرش اد ف ي الب رامج قائم ة الط ﻼب الج دد وتكل يفهم بتوزي ع الط ﻼب عل ى أعض اء هيئ ة
التدريس في البرنامج.
 .٤ينظم في اﻷسبوع اﻷول من كل فصل دراسي حفل إستقبال الطﻼب المستجدين ف ي إجتم اع ش امل يحض ره
عمي د المعه د ورؤس اء اﻷقس ام ومنس قي اﻹرش اد لتزوي د الط ﻼب بالمعلوم ات الض رورية ع ن المرحل ة
الجامعي ة ونظ ام الدراس ة وتعري ف الط ﻼب بأهمي ة الرج وع إل ى ل وائح المعه د أثن اء مس يرتهم الدراس ية
وضرورة التواصل مع مرشده اﻷكاديمي ويتخلل هذا اﻹحتفال:
 تعريف الطﻼب بمسار كل تخصص وساعاته الدراسية. بيان الوظائف والجهات التي يمكن أن يعملوا فيها بعد تخرجهم. زرع الطموح وتشجيع الطﻼب نحو اﻹنجاز والتفوق. تقديم نصائح عامة بكيفية إجتياز المرحلة الجامعية بتفوق. .٥يعق د لق اء تعريف ي بأعض اء هيئ ة الت دريس الج دد ﻹطﻼعه م عل ى نظ ام الدراس ة ف ي المعه د وعل ى آلي ة
اﻹرشاد في المعهد.
 .٦ينظم إجتماع دوري مع منسقي اﻹرشاد لمتابعة سير عملية اﻹرشاد في البرامج.
 .٧يستقبل تقارير اﻹرشاد من منسقي البرامج وي درس اﻵراء الخاص ة بتط وير عملي ة اﻹرش اد اﻷك اديمي ف ي
المعهد وينسق مع عمادة المعهد في معالجة عوائق اﻹرشاد .
 .٨ينسق مع إدارة المعهد في تنظيم الندوات والمحاضرات والدورات التي يحتاج إليها الطﻼب.
 .٩يعد تقارير فصلية عن عملية اﻹرشاد في المعهد.
 .١٠يوجه منسقي اﻹرشاد بمتابعة تنفيذ آليات اﻹرشاد في البرامج.
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مواصفات المرشد اﻷكاديمى المتميز
 يتحل ى ب اﻷخﻼق الحمي دة ويك ون ق دوة حس نه للط ﻼب ويتحل ى بالص بر واﻷمان ه والق درة عل ى تحم ل
المسئوولية.
 يلتزم بالعمل كمرشد أكاديمى على أن يؤدى هذا العمل بروح المحبه كرسالة ﻻ وظيفة.
 يتجنب إقامة أى عﻼقات شخصية مع الطﻼب وتقتصر على العﻼقة المهنيه فقط.
مهارات المرشد اﻷكاديمى المتميز
 مهارة القيادة :وهي تكوين عﻼق ة إيجابي ة م ع الط ﻼب للت أثير عل يهم ومس اعدتهم ف ي الس ير نح و اﻷه داف
المرجوة.
 مهارة التع اطف :وه ي مش اركة الط ﻼب مش اعرهم وإنفع اﻻتهم وتك وين عﻼق ة جي دة معه م تس اعدهم عل ى
تقبلهم لﻺرشاد والتوجيه.
 مهارة التخطيط :هى قدرة المرشد على مساعدة الطﻼب على تحديد اﻷهداف وتحويلها إلى إجراءات قابلة للتحقيق.

 مهارة التنظيم :هي قدرة المرشد على تنظيم أعمال اﻹرشاد وترتيبها بصورة تحقق اﻹستفادة القصوى منها.

 مه ارة اﻹس تماع :ه ي أن يك ون مس تمعا جي دا لطﻼب ه ليتع رف عل ى آرائه م وأفك ارهم ومقترح اتهم
والمشكﻼت التى يواجهونها مما يعزز ثقتهم بأنفسهم ويقوى العﻼقة بينهم وبين المرشد اﻷكاديمي.
 مهارة إتخاذ الق رار وح ل المش كﻼت :ه ي مه ارة يحتاجه ا المرش د اﻷك اديمي عن د إس تماعه لوجه ات نظ ر
الط ﻼب ومح اورتهم للتع رف عل ى المش كﻼت الت ي يوجهونه ا فيتعلم ون من ه كيفي ة تحدي د المش كلة ووض ع
الحلول المناسبة وبالتالي إتخاذ قرارات صحيحة لحل المشكلة.
 مهارة اﻹرشاد الجماعي :ه ي تخ تص بالتعام ل م ع مجموع ة م ن الط ﻼب يش تركون ف ي مش كلة م ا كت دنى
المع دل التراكم ي م ثﻶ وي راد التعام ل م ع ذل ك بش كل جم اعي ت وفيرا للوق ت وتحقيق ا ً ﻷه داف أخ رى منه ا
إش راك الط ﻼب ف ي ح ل مش كﻼتهم ع ن طري ق تقس يمهم لمجموع ات ليتعرف وا عل ى المش كلة ويتح اورون
ويضعون الحلول ويتخذون قرارات مناسبة لعﻼج المشكلة.
 مه ارة إس تثمار وإدارة الوق ت :ه ي جدول ة اﻷعم ال وتنس يقها وتحدي د الخط ة الزمني ة ﻷعم ال اﻹرش اد
وتنظيم الساعات المكتبية لﻺجتماع مع الطﻼب.
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منسق اﻹرشاد اﻷكاديمي
ه و عض و هيئ ة الت دريس المكل ف بتنس يق عملي ة اﻹرش اد اﻷك اديمي ومتابع ة تنفي ذ آليات ه ف ي ب رامج االمعه د
المختلفة.
مهام منسق اﻹرشاد اﻷكاديمي في البرنامج
 .١إستﻼم قائمة الطﻼب الجدد وتوزيعها على أعضاء هيئة التدريس في البرنامج.
 .٢مخاطب ة المرش دين اﻷك اديميين عن د توزي ع ق وائم اﻹرش اد عل يهم بتنظ يم عمله م ف ي اﻹرش اد عل ى أن
يبدؤوا باﻹجتماع مع طﻼبهم ي تم في ه تع ريفهم بمواعي د اﻹجتماع ات الدوري ة ووق ت الس اعات المكتبي ة
ليستفيد منها الطﻼب وتنبيههم بأهمية مراجعة المرشد اﻷكاديمي عن د الحاج ة إل ى إستش ارة أو مواجه ة
أي مشكلة أو صعوبات أكاديمية.
 .٣توجيه المرشدين اﻷكاديميين في البرنامج لعمل إجتماعات دورية )مرة كل ش هر عل ى اﻷق ل( للط ﻼب
الذين يرشدهم ليتعرف من خﻼل اﻹجتماعات على سير الطﻼب ومدى تق دمهم ومحاول ة المس اعدة ف ي
حل المشكﻼت التي ق د ت واجههم وت دوين ح التهم ف ي س جل المعلوم ات وإكتش اف الح اﻻت الت ي تحت اج
للمساعدة.
 .٤يوج ه المرش دين اﻷك اديميين ف ي البرن امج ب التعرف عل ى الط ﻼب المتمي زين وتش جيعهم وتحفي زهم
وإعﻼمهم بالميزات التي سيحصلون عليها وفق اﻵلية المعدة لذلك.
 .٥يوج ه المرش دين اﻷك اديميين ب التعرف عل ى الط ﻼب المتعث رين دراس يا وم ن يع انون م ن مش اكل
إجتماعية أو صحية أو نفس ية ليقوم وا برع ايتهم ومس اعدتهم ف ي ح ل مش اكلهم وإحال ة م ن ك ان بحاج ة
إلى متخصص إلى مرشد المعهد.
 .٦يوجه المرشدين اﻷكاديميين بتخصيص لقاءات فردية ﻹرشاد الطﻼب المتعثرين.
 .٧يستقبل مقترحات وآراء المرشدين الخاصة بتطوير عملية اﻹرشاد اﻷكاديمي في البرنامج.
 .٨ينسق م ع رئ يس لجن ة اﻹرش اد ف ي المعه د ف ي إقت راح الن دوات والمحاض رات وال دورات الت ي يحت اج
إليها الطﻼب.
 .٩ينظم اجتماع دوري مع المرشدين في البرنامج لمتابعة سير عملية اﻹرشاد في البرنامج.
 .١٠يعد تقارير فصلية عن عملية اﻹرشاد في البرنامج.
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 .١١اﻹشراف على عملية الحذف واﻹضافة في البرنامج على أن يراعي في ذلك:
 مناقشة الطالب في أسباب الحذف أو اﻹضافة ويتعرف على مبرراته وينصح الطالب بما هو أنفع له. يوجه الطالب لتعويض المقرر المحذوف بإضافة مقرر آخر بحسب ما يتوافق مع النظام. يوزع إستمارة الحذف واﻹضافة على الطﻼب الراغبين في ذلك. يتأكد من إستيفاء جميع بيانات إستمارة الحذف واﻹضافة. يتأكد من نظامية عدد ساعات الطالب بعد الحذف واﻹضافة. يعتمد إستمارة الحذف أو اﻹضافة ويرسلها إلى مكتب التسجيل. يحتفظ بنسخة من إستمارة الحذف واﻹضافة. يُخبر الطالب بضرورة إعتماد الحذف واﻹضافة من منسق المعهد وشئون الطﻼب.برامج التوجيه و اﻹرشاد فى فترة الدراسة بالمعهد
وتتضمن تنظيم البرامج الكفيل ة برعاي ة الط ﻼب المس تجدين م نهم والمتف وقين والمتعث رين وغي رهم م ن الط ﻼب
وتشمل برامج التوجيه واﻹرشاد مايلى:
 .١إرشاد أكاديمي.
 .٢إرشاد مهني.
 .٣إرشاد أخﻼقي.
 .٤إرشاد إجتماعي.
 .٥إرشاد وقائي.
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اﻹرشاد التعليمي
يتولى المرشد اﻷكاديمي للطﻼب متابعة المستوى العلمي للطﻼب وذلك لرفع المس توى العلم ي للط ﻼب والتغل ب
على مشكﻼت الرسوب لبعض الطﻼب المتأخرين دراسيا.
ويشمل هذا البرنامج ما يلي:
 .١اﻹهتمام بمتابعة درج ات الطال ب الت ي يحص ل عليه ا س واء ف ى اﻹختب ارات الدوري ة وإختب ارات نص ف
الفصل الدراسي ونهاية الفصل الدراسي.
 .٢رصد دقيق لنسبة الحض ور والغي اب وإرس ال إن ذارات إل ى الطلب ة المتغيب ين لفت رات طويل ة ب دون ع ذر
رسمي و توجيه الطﻼب إلى أفضل طرق اﻹستذكار.
 .٣تدريب الطﻼب على نظم اﻹمتحانات من خﻼل عمل إختبارات دورية.
 .٤اﻹهتمام باﻷنش طة الطﻼبي ة كتق ديم اﻷبح اث وعم ل س يمنارات لت دعيم فك رة المش اركة الطﻼبي ة والعم ل
الجماعى وتنمية مهارات اﻹتصال لدى الطﻼب.
 .٥رعاي ة الط ﻼب المتف وقين وتحفي زهم م ن خ ﻼل تق ديم المكاف آت المالي ة وتش جعيهم معنوي ا ومحاول ة ح ل
هذه المشكﻼت
 .٦محاولة توفير س بل التعل يم المتط ورة والمريح ة للطال ب وذل ك ع ن طري ق إس تخدام وس ائل تعل يم حديث ه
وتجهيز القاعات الدراس ية والمعام ل الطﻼبي ة بش كل يج ذب الطال ب للحض ور واﻹس تفادة باﻹض افة إل ى
توفير قاعة اﻹستذكار الهادئ وقاعة النت التي تخدم الطﻼب مجانيا )يوجد بالمكتبة(.
اﻹرشاد اﻷخﻼقى
يهدف إلى تنمية القيم والمبادئ لدى الطالب ويتولى المرشد في هذا البرنامج:
 .١ترس يخ أس س التعام ل اﻷخﻼق ي ل دى الطال ب عن د تعامل ه م ع أس اتذته م ن أعض اء هيئ ة الت دريس أو م ع
زمﻼئه أو مع أفراد المجتمع الخارجي.
 .٢العمل على توظيف هذه القيم وترجمتها الى ممارسات سلوكيه تظهر في تصرفاته.
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اﻹرشاد النفسي
يهدف إلى تقديم المساعدة النفسية للطﻼب من خﻼل الرعاية النفسية المباشرة والتي تترك ز عل ى فه م شخص ية
الطالب وميوله وإستعداداته.
ويتولى اﻹرشاد اﻷكاديمي في هذا البرنامج ما يلي:
 .١دراسة وبحث حاﻻت الطﻼب ذوي الحاﻻت الخاصة.
 .٢مساعدة الطﻼب في كيفية مواجهة القلق والتوتر خاصة أيام اﻹمتحانات.
اﻹرشاد المهنى
يه دف ه ذا البرن امج إل ى مس اعدة الط ﻼب ف ي إختي ار مس تقبلهم ال وظيفي حس ب ق دراتهم ومي ولهم ويك ون دور
المرشد في هذا البرنامج ما يلى:
 .١توجيه الطﻼب إلى الفرص المتاحة إليهم بالعمل في الشركات المتنوعة.
 .٢عقد برتوكوﻻت تعاون مع شركات هندسية مما يتيح للطﻼب فرصه للتدريب بها وإمكانية العم ل فيه ا بع د
التخرج.
 .٣توعي ة الط ﻼب بض رورة اﻹهتم ام بتنمي ة مهارات ه وذل ك بأخ ذ ال دورات التدريبي ة المختلف ة ف ي مه ارات
اﻹتصال وإدارة اﻷعمال الحاسب اﻵلى وغيرها.
 .٤اﻹهتمام بالتدريب الصيفى للطﻼب وذلك من خﻼل التدريب فى الشركات تحت إشراف كامل م ن أعض اء
هيئة التدريس وعمل إختبار لتقييم مدى اﻹستفادة التى إكتسبها الطﻼب من هذا التدريب.
 .٥اﻹهتمام بعمل رحﻼت طﻼبية إلى شركات مختلفة منظمة من إتحاد الطﻼب وتحت إشراف المعهد.
اﻹرشاد الوقائى
يهدف هذا البرنامج إلى توعية الطﻼب من الوقوع في بعض المشكﻼت سواء كان ت دراس ية أو ص حية أو نفس ية
ويشمل هذا البرنامج ما يلي:
 .١توعية الطالب بنظم ولوائح المعهد.
 .٢التوعية بأضرار المخدرات.
 .٣التوعية بأضرار التدخين وكيفية اﻹقﻼع عنه.
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المرشد اﻷكاديمي
هو عضو هيئة التدريس المنوط به اﻹشراف على عدد معين من الطﻼب خﻼل فترة دراستهم بالمعهد.
مهام المرشد اﻷكاديمي
تتعدد مه ام المرش د اﻻك اديمي بش كل ع ام وتتن وع إﻻ أن هن اك مه ام نوعي ة للمرش دين اﻷك اديميين ف ي ض وء
التخصصات المختلفة للطﻼب وفيما يلى نحدد المهام المنوطة بالمرشد اﻷكاديمي بالمعهد.
أ -مهام تتعلق بالنواحي اﻹرشادية للطﻼب وتتمثل فيما يلى:
 -١إعداد ملف الطالب
يقوم المرشد اﻷكاديمي بإعداد ملف خاص لكل طلب من الطﻼب الذين أوكل ت إلي ه مهم ة اﻹش راف عل يهم
ويحتوي الملف علي اﻵتي :
 إستمارة بيانات الطالب.
 قائمة مقررات التخصص الدراسي للطالب.
 إستمارة التسجيل.
 نسخة حديثة من السجل الدراسي كشف العﻼمات.
 الوثائق اﻹدارية اﻷخرى  ...الخ.
 -٢توجيه عام للطالب
توجيه الطالب الي من يستطيع الرد على استفساراته ومناقشة الطالب بالموضوعات التالية- :

أ -عملية تسجيل المقررات
يحص ل المرش د عل ي التعليم ات قب ل تس جيل الط ﻼب ،ي درس مل ف الطال ب وتخصص ه وي تم م لء
استمارة التس جيل الخاص ة بك ل طال ب قب ل موع د تس جيله ،حي ث ي أتي الطال ب س عيا وراء النص ح ف ي
إختيار المقررات ومعرف ة الخط وات التالي ة قب ل توقي ع المرش د النه ائي .حي ث يوج ه الطال ب بع د ذل ك
إلى إدارة التسجيل ليقوم بتسجيل المقررات علي الحاسب اﻵلي.
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ب -إختيار المقرر
علي المرشد اﻹستعانة بقائمة مق ررات التخص ص الدراس ي أثن اء مس اعدة الط ﻼب ف ي إختي ار مق رراتهم ،التأك د
مما يلي:
 نجاح الطالب بتقدير )د( في كل المق ررات المطلوب ة والمتطلب ات الس ابقة لدراس ة ك ل مق رر حي ث أن ه ل نيسمح للطالب بتسجيل مقرر لم ينجح في المتطلب السابق له.
 معرفة الحد اﻷدنى والح د اﻷقص ى م ن الس اعات المعتم دة الت ي يس مح للطال ب بأدائه ا ف ي وض عه الح الي)العبء الدراسي للطالب(.

ج – الجدول الدراسي
عل ي المرش د التأك د م ن أن الط ﻼب يعرف ون المك ان والزم ان ال ذي تب دأ في ه المحاض رات وم ن ع دم
وجود أي تعارض في مواعيد جدول الطالب الدراسي.
 -٣توجيه الطﻼب إلى فهم أوضاعهم الدراسية والتخطيط الجيد لمستقبلهم اﻷكاديمي.
 -٤توجيه الطﻼب إلى كيفية اﻹستفادة من الفصول الصيفية وتنفيذ المشاريع والخطط الدراسية.
ب – مهام تتعلق بالنواحي العلمية والتعليمية للطﻼب وتتمثل فيما يلي:
 .١التنسيق مع أستاذ المادة للتغلب على المشكﻼت التي تواجه الطﻼب في دراسة المقررات.
 .٢دف ع الط ﻼب عل ى المس توى الشخص ي لﻺس تفادة م ن إمكان اتهم وق دراتهم الكامن ة ف ي ال تعلم واﻹب داع فيه ا
بالترتيب مع أساتذة المادة والمشرفين واﻷكاديميين.
 .٣تشجيع الطﻼب على اﻹنخراط في اﻷنشطة اﻷكاديمية لتحسين مس تواهم الدراس ي وتفعي ل إج راءات ال تعلم
الذاتي.
 .٤التع رف عل ى الط ﻼب ض عاف التحص يل ،والمتف وقين دراس يا ،ووض ع ط رق مناس بة لك ل حال ة لﻺرتق اء
بالمستوى التعليمي ومساعدة المتفوقين على اﻹحتفاظ بتميزهم.
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ج -مهام تتعلق بالنواحي اﻹجتماعية والسلوكية للطﻼب وتتمثل فيما يلي:
 .١العمل عل ى إح داث تغيي رات إيجابي ة ف ي أنم اط س لوك الطال ب بمس اعدته عل ى التواف ق والتكي ف م ع بيئت ه
اﻹجتماعية والتواصل مع أقرانه من خﻼل اللقاءات الدورية معه وتوجيهه نحو قيم التفاعل الجماعي.
 .٢تقديم اﻹستشارات النفسية من خﻼل اﻹلتقاء بالطﻼب في مكتب المرشد اﻷكاديمي.
 .٣عمل لقاءات جماعي ة ب الطﻼب م ن خ ﻼل الن دوات واﻹجتماع ات لتوطي د العﻼق ات اﻹجتماعي ة واﻹنس انية
وإحداث التقارب بين الطﻼب.
 .٤زيادة الدعم المعنوي للطﻼب من خﻼل تسهيل إتصالهم ب اﻹدارة وع رض مش كﻼتهم الشخص ية والدراس ية
مع التأكد من وضع حلول فعالة.
دور الطالب في عملية اﻹرشاد اﻷكاديمي
يعتبر الطالب هو المحور اﻷساسي في عملية اﻹرشاد اﻷكاديمي ويمكن تفصيل دور الطالب في النقاط التالية:
 .١التعرف على المرشد اﻷكاديمي وتوثيق الصلة معه.
 .٢حضور جلسات اﻹرشاد اﻷكاديمي بانتظام والتحضير المسبق لها باﻷوراق والنماذج الﻼزمة.
 .٣الدراية الكاملة بمتطلبات القسم والمعهد للتخرج من التخصص الذي إختاره الطالب.
 .٤التوج ه ال ى المرش د اﻷك اديمي لطل ب المس اعدة واس تﻼم نس خة م ن الخط ط الدراس ية وجمي ع اﻹحتياج ات
اﻷكاديمية.
 .٥الدراية التامة بالتقويم الدراسي ومواعيد التسجيل والحذف واﻹضافة واﻹختبارات.
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آلية التعامل مع المتفوقين
الطالب المتفوق :هو الذي يتمتع بقدرات تحصيلية عالي ة تمكن ه م ن تحقي ق مع دل مرتف ع ﻻ يق ل ع ن اﻹمتي از
في مجال دراسته.
 يتم إختيار الخمسة اﻷوائل في كل برنامج بحسب المعدل وتكريمهم بجوائز مالية وشهادات تفوق. ي تم تحدي د قيم ة الج وائز المادي ة بالتنس يق ب ين رئ يس لجن ة اﻹرش اد اﻷك اديمي وعم ادة المعه د ومس ؤولالنشاط الطﻼبي.
 إض افة إل ى مكاف أة التمي ز الت ي تص رف للطالب م ن ش ؤون الط ﻼب يم نح الطال ب المتف وق ال ذي يحص لعلى تقدير ممتاز مرتفع خﻼل فصلين دراسيين متتابعين جائزة مادية أو نقدية.
 يسلم للطالب المتفوق وثيقة تهنئة باسم عميد المعهد تسلم له في حفل تكريم يدعى له ولي أمره لحضوره. يُعل ن أس ماء الط ﻼب المتف وقين ف ي لوح ة ش رف بالمعه د تحت وي عل ى أس ماء وص ور الط ﻼب اﻷوائ لالمتميزين.
 يقام احتفال في اﻷسبوع اﻷول أو الثاني من كل فص ل دراس ي لتك ريم الط ﻼب المتمي زين ف ي ك ل برن امجدراسي ومنحهم شهادات التقدير والجوائز النقدية أو المادية.
 يح ق للط ﻼب الثﻼث ة اﻷوائ ل الحص ول عل ى أحقي ة اﻹس تعارة الخارجي ة للكت ب م ن المكتب ة بالع دد ال ذيتحدده إدارة المكتبة )ويمنح بطاقة تعارف بهذا المعنى(.
 تكون اﻷولوية للطﻼب الخمسة اﻷوائل المتفوقين في حضور البرامج التدريبية الت ي تعق دها وح دة ض مانالجودة وإدارة شئون الطﻼب والخاصة بتنمية مهارات طﻼب الجامعة.
 توجيه دع وة إل ى الط ﻼب الخم س اﻷوائ ل بك ل برن امج دراس ي لحض ور المحاض رات والن دوات العلمي ةالتي ينظمها المعهد.
 تك ون اﻷولوي ة ف ي دع وة الط ﻼب الخمس ة اﻷوائ ل لﻺش تراك ف ي ال رحﻼت المجاني ة أو المدعوم ة الت يينظمها شئون الطﻼب.
 دعوة الطﻼب المتفوقين لحضور دورات تدريبية تقيمها وحدة ضمان الجودة. -تنشر الصور الشخصية للطﻼب اﻷوائل بالبرامج الدراسية في مجلة المعهد وعلى موقع المعهد.
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آلية التعامل مع المتعثرين
 يق وم ك ل مرش د أك اديمي بإع داد تقري ر ع ن ح اﻻت التعث ر ف ي مجموعت ه الت ي يت ولى إرش ادها ،وتحدي دأسباب التعثر.
 ي تم دراس ة تق ارير التعث ر م ن قب ل منس قي اﻹرش اد اﻷك اديمي ف ي الب رامج وم دير وح دة اﻹرش اد بالمعه دوتحديد احتياجات الط ﻼب المتعث رين ويق وم رئ يس وح دة اﻹرش اد اﻷك اديمي بالمعه د بالتنس يق م ع عمي د
المعهد لتحديد وإقامة الدورات المناسبة لمعالجة أسباب التعث ر وخاص ة ف ي تنمي ة الق درات الذاتي ة للط ﻼب
المتعثرين.
 إقام ة دورات تقوي ة ف ي المق ررات الدراس ية الت ي يكث ر فيه ا التعث ر ف ي نهاي ة الفص ل الدراس ي بواق عمحاضرتين لكل مقرر يقدمها أستاذ المادة.
 يق وم ك ل مرش د أك اديمي ف ور إع ﻼن نت ائج اﻻمتحان ات بمتابع ة تحس ن مس توى اﻹنج از له ؤﻻء الط ﻼبوتقديم تقرير بذلك لوحدة اﻹرشاد.
 يتم تكريم الطﻼب الذين تجاوزوا تعثرهم.آلية التعامل مع الطﻼب الموهوبين والمبدعين
الطال ب الموه وب أو المب دع ه و الطال ب ال ذي يتمت ع بق درات ذهني ة فائق ة أو أداء متمي ز يف وق أقران ه ف ي أح د
اﻷنشطة أو المجاﻻت التي يدعمها المعهد .
 يقوم مسؤول النشاط الطﻼبي في بداي ة ك ل فص ل بإع داد برن امج فص لي لﻸنش طة العام ة المتنوع ة والت يتشمل النشاط الثقافي والرياضي واﻻجتماعي والتي ستقام خﻼل الفصل الدراسي.
 يقوم كل مرشد أكاديمي بحث الطﻼب على المشاركة في أنشطة المعهد وتشجيعهم على إبراز مواهبهم. يقوم مس ؤول النش اط الطﻼب ي باكتش اف الموه وبين والمب دعين ف ي مختل ف الن واحي ورف ع أس ماءهم إل ىمدير وحدة اﻹرشاد اﻷكاديمي.
 ي تم تش جيع الموه وبين والمب دعين ف ي اﻻش تراك ف ي دورات لتط وير ق دراتهم الذهني ة واﻹبداعي ةواﻻبتكارية.
 يقوم مسؤول النش اط الطﻼب ي بالتنس يق م ع م دير وح دة اﻹرش اد اﻷك اديمي للمعه د وعمي د المعه د بتحدي دقيمة ونوع الجوائز التي تمنح للطﻼب الموهوبين والمبدعين.
 يتم تكريم الطﻼب الموهوبين والمبدعين في حفل فصلي داخل المعهد. -يتم إعﻼن أسماء المبدعين في لوحة اﻹبداع وعلى موقع المعهد.
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مصطلحات شائعة اﻹستخدام
متطلبات المعهد
مجموعة المواد الدراسية التي يدرسها جميع طلبة المعهد على إختﻼف تخصصاتهم ،وذلك لتوفير قاعدة
أساسية من الثقافة والمعلومات لهم متطلبات التخصص وتشكل مجموعة المواد الدراسية التي تنتمي إلي
حقل واحد من التخصصات العلمية والمعرفة اﻹنسانية ،وينفرد بدراستها طلبة التخصص الواحد في المعهد.
البطاقة اﻹرشادية
هي بيان بالمقررات المطلوب من الطالب دراستها ولم يتم إنجازها بعد ويمكن التسجيل فيها فعﻼ.
إشعار التسجيل
يعتبر بمثابة إيصال يستلمه الطالب بعد التسجيل مباشرة يبين فيه المقررات التي تم التسجيل فيها فعﻼ.
المرشد اﻷكاديمي
هو عضو هيئة التدريس الذي يختاره القسم اﻷكاديمي في المعهد ليتولي توجيه الطالب في عملية تسجيل
مقررات كل فصل دراسي ،ويتابع مسيرته العلمية منذ إلتحاقه بالمعهد وحتي تخرجه.
التسجيل المبكر
عملية تسجيل الطالب للمقررات المختلفة التي تتم في حدود منتصف فصل ما ويسجل فيه للفصل الﻼحق.
السحب واﻹضافة
عملية حذف أو إضافة أو تغيير مواعيد معينة لمقرر أو أكثر وتتم خﻼل اﻷسبوع اﻷول من الفصل
الدراسي.
المعدل الفصلي
هو معدل عﻼمات المقررات التي درسها الطالب نجاحا أو رسوبا في الفصل الدراسي الواحد ،ويتم
إحتسابها علي النحو التالي:
تضرب درجات كل مقرر في عدد ساعاته المعتمدة ،ثم تجمع حواصل ضرب المقررات التي درسها
الطالب ،وتقسم علي مجموع الساعات التي سجلها الطالب في الفصل الدراسي.
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المعدل التراكمي
هو معدل درجات المقررات التي درسها الطالب نجاحا أو رسوبا حتي آخر فصل دراسي أتم دراسته ،ويتم
إحتسابها علي النحو التالي:
تضرب درجات كل مقرر في عدد ساعاته المعتمدة ثم تجمع حواصل ضرب المقررات التي درسها الطالب
في كل الفصول ،ثم تقسم علي إجمالي الساعات المعتمدة للفصول الدراسية التي درسها.
نظام الساعات المعتمدة
هو نظام يتيح للطالب فرصه إختيار البرنامج الدراسى التخصصى )سواء منفرد او مزدوج او بينى( والذى
يتوافق مع إمكانياته وقدراته ومهاراته وميوله العلمية وكذلك حرية إختيار المقررات التى يرغبها من خﻼل
البرنامج الدراسى الملتحق به الطالب٠
معيار الساعة المعتمدة
أ -بالنسبة للمحاضرات النظرية:
تحتسب ساعة معتمدة واحدة لكل محاضرة مدتها ساعة واحده أسبوعيا خﻼل الفصل الدراسي الواحد٠
ب -بالنسبة للدروس العملية والتدريبات التطبيقية:
تحتسب ساعة معتمدة واحدة لكل فترة عملية او تدريبيه مدتها من  ٢إلى  ٣ساعات أسبوعيا خﻼل
الفصل الدراسى الواحد٠
العام الجامعي
ويتكون من فصلين دراسيين :الفصل الدراسي اﻷول والفصل الدراسي الثاني وقد يضاف إليهما فصل ثالث
ﻻيلتزم جميع طلبة الجامعة بالتسجيل فيه ويسمي " الفصل الصيفي".
كود الطالب
رقم يدل علي العام الجامعي والفصل الذي يبدأ الطالب الدراسة فيه إضافة الي الرقم المتسلسل للطالب في
ذلك العام والفصل الدراسي.
الفصل الدراسي
هو فترة زمنية مقدارها خمسة عشرة أسبوعا ،تشمل ساعات الدارسة وفترة اﻹمتحانات.
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الخطة الدراسية
جميع المقررات التي يدرسها الطﻼب لتمكنهم من الحصول علي الدرجة العلمية في تخصص معين.
المقرر الدراسي
المنهج الدراسي محدد اﻷهداف والمحتوي الذي يتناول موضوع ما لمدة فصل دراسي كامل ويميز المقرر
باﻹسم والرقم.
السجل الدراسي
هو كشف يبين المقررات التي درسها الطالب بتسلسل الفصول والتقديرات التي أحرزتها هذه المقررات كما
يبين الكشف المعدل الفصلي والتراكمي في كل فصل دراسي.
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